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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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11,90 �
u� od 6,90 �
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Bojíte sa nových začiatkov a pritom
si plne uvedomujete, že pre vás ako

znamenie, ale aj pre vás ako pre osobu, sú
v tomto prípade uviaznutia nevyhnutné.
Niečo staré končí (vzťahy, práca), ale dávate
možnosť tomu, aby vzniklo niečo nové, nie−
čo, čo vás bude napĺňať a čo vám vyčarí ú−
smev na tvári, ktorý vám akoby niekto ukra−
dol. Neobávajte sa zmeny a ani žiadneho
konca, dajte si šancu na šťastný život.
Vydržte tieto náročnejšie a ťažšie dni plné
sĺz, bude to naozaj stáť za to, všetko bude
dobré, presne tak, ako to cítite vy sami.
Základom je a aj zostáva, aby ste nerobili
nič, s čím nie ste stotožnení a v čo neveríte. 

Do vašich dní sa bude zakrádať
nervozita a nespokojnosť. Nedajte sa rozla−
diť ľuďmi, ktorí sa o to budú snažiť cielene a
až strategicky, nepoľavte na svojej ostraži−
tosti. Za žiadnych okolností sa nedajte roz−
ladiť, pretože presne to by viedlo k tomu,
aby ste tento týždeň považovali za otrasný.
Pokiaľ pracujete s elektrotechnikou, tak sa
pripravte na to, že začne zlyhávať a vám sa
nebude dariť tak, akoby ste chceli. Všetko
berte s nadhľadom a nedajte sa vtiahnuť do
žiadnych hádok a intríg. O radosť a úsmev
na perách sa vám postará veľmi pekná a prí−
jemná správa, ktorá vám rozžiari očká. 

Na tieto dni si pripravte slovnú zá−
sobu nevyhnutnú na boj, ktorý budete

zvádzať s protivníkom ohľadne ustátia danej
pozície. Nadradenosť sa u vášho znamenia
bude drať do popredia a to len z toho dôvo−
du, aby ste okoliu ukázali, že vaša pozícia je
neohrozená. Týždeň vám prinesie veľa novi−
niek a to hlavne vo forme správ, ktoré bude−
te musieť veľmi rýchlo spracovávať. Viac po−
zornosti venujte okoliu, ktoré vám uniká a
tým prestávate mať prehľad o bežnom živo−
te bežných ľudí. 

Tápete medzi dvoma svetmi – je−
den je ten, ktorý spĺňa všetko podľa pred−
stáv vašich najbližších a druhý je ten, po
ktorom v skutočnosti túžite. Bojíte sa pove−
dať pravdu o tom, čo naozaj v skutočnosti
chcete, čo vás baví a napĺňa. Bojíte sa, že
sklamete ľudí, na ktorých vám veľmi záleží.
Tu vám dávame do popredia, že žijete pre
seba a je naozaj dôležité, aby ste boli šťast−
ní nezávisle od toho, čomu sa venujete a čo
vás baví. Tí, ktorí vás poznajú a ktorí za va−
mi stoja v dobrom aj zlom, pochopia vaše
rozhodnutie. Smelo do toho, nech sa jedná
o čokoľvek. Okrem dôležitého rozhodnutia
vás potrápia trošku vzťahy a emócie, zamá−
va to vami. 

Prestaňte sa sústreďovať na stoper−
centné fungovanie všetkého. Snažíte sa o
dokonalosť v každom smere, všetko riadite a
vaša nepriama, ale často aj priama, domi−
nantnosť vašim blízkym tento týždeň nebude
robiť dobre. Uvoľnite sa a venujte sa zábave,
oddychu, relaxu, hrám a svojim deťom, kto−
ré vás tak veľmi milujú. Zameriavate sa na
všetko, čo nefunguje a netešíte sa z toho, čo
v skutočnosti funguje. Buďte na seba hrdí za
to, čo ste v živote dokázali „ukočírovať“ a
prestaňte sa bičovať za nezdary a nútiť k ma−
ximálnym výkonom a to v každom smere.
Čakajú vás prekvapenia. 

Raci sa budú počas týchto dní cítiť
odstrčení a odsunutí na bočnú koľaj.
Neprepadávajte pocitu zbytočnosti, ktorému
by ste mohli podľahnúť a uveriť mu.
Náročnejšie dni sa vytratia spolu s povzbu−
divými slovami od osôbky, ktorú zbožňujete.
Hlavu hore a pozerajte do svetlej budúcnos−
ti, ktorá na vás ešte len čaká. Nepodliehajte
aktuálnemu nezdarnému obdobiu, ktoré
podčiarkne sychravejšie obdobie. Dni a na
pocity náročnejšie večery si skráťte a roz−
ptýľte čítaním kníh alebo získavaním nových
vedomostí v oblasti, o ktorú sa zaujímate. 

Tento týždeň bude pre levov veľ−
mi dôležitým, v istom smere aj kľú−

čovým. Veľa vecí, ktoré stagnovali, sa pohnú
vpred jasným smerom, o ktorom nebudete
ani na sekundu pochybovať. Presviedčať o
svojich kvalitách budete človeka, o ktorom
ste boli presvedčení, že je na vašej strane,
preto vás to poriadne zaskočí. Ste ľuďmi,
ktorí vedia, čo chcú a idú si za tým „svojím“
takým spôsobom, ktorý nikomu neubližuje a
preto si dávajte pozor, aby to tak bolo aj na−
ďalej, inak precitnete v pocite akejsi samoty
a bez podpory. Viac ostražitosti majte pri
manipulácii s drobnými osobnými vecami,
aby ste ich nestratili. 

Po tieto dni zatiahnete okolo svoj−
ho života záves a to z toho dôvodu, aby ni−
kto nevidel do vášho súkromia a spôsobu ži−
vota. Utiahnete sa a tento čas využijete na
prehodnotenie svojich snov a túžob. Ste ľu−
dia, ktorí by mali stále napredovať, študovať
a vzdelávať sa, pretože prirodzene prijímate
nové veci. Menšia nepríjemnosť sa môže o−
dohrať v kruhu rodinných príslušníkov, ktorí
si skočia do vlasov. Na cestách buďte obo−
zretní a predvídaví, riskovanie nechajte bo−
kom a to v každom smere. V zdravotnej ob−
lasti vás potrápi nespavosť alebo práve na−
opak – sny, ktoré vás môžu až vydesiť.
Nestresujte, nepanikárte a tento problém sa
vytratí, keď sa vám podarí ešte pred spán−

kom vyčistiť hlavu, vyhnite sa aj ťažkým jed−
lám.

U vášho znamenia sa žiadne výraz−
né zmeny diať nebudú. Všetko zostáva ne−
menné ako v predchádzajúce dni. Jediné, čo
vás začne zhrýzať, je akýsi stereotyp, až nu−
da v súkromí, ktorú síce akceptujete a reš−
pektujete, ale teraz vás bude naozaj škrieť.
Narastať bude túžba po zmene a niečom pre−
vratnom, čo by vám do dní vtiahlo nový vie−
tor, až akési vnútorné vzrušenie. Neviete, čo
by to malo byť? Čo takto výlet alebo návšte−
va blízkeho priateľa / priateľky niekde mimo
vášho bydliska. Pokojne prekročte aj hrani−
ce Slovenska. Jednoducho povedané, do−
prajte si akýsi úlet z reality bežných dní. 

Oheň a živelnosť, ktoré sa spájajú s
vaším znamením, sa pre tieto dni na čas utl−
mia. Vy zatúžite po štyroch stenách vášho
domova, ktoré sa postarajú o osobnú intimi−
tu. Túžite po samote a pokoji, voľný čas vy−
užite na rozjímanie. Tieto dni vás tiež na−
kopnú k rekonštrukčným prácam v bytoch a−
lebo domoch, ktoré obývate. Dajte svojej
kreativite možnosť prejaviť sa a pustite sa do
toho. Dajte šancu aj fantázii a spravte si
všetko tak, ako si to vo svojich hlavách
predstavujete. Silu nájdete vo všetkom, čo je
prepojené na prírodu a zeleň, ktorá je priro−
dzeným zdrojom univerzálnej energie pre
nás všetkých. Prehodnocovať budete usade−
nie sa v existujúcom vzťahu. 

Dni plné sily, spokojnosti a šťastia. Štvor−
lístok na karte je prísľubom pre šťastie a do−
konca aj finančnú hojnosť. Nemyslite na nič
nezdarné, nepríjemné, práve naopak, dopraj−
te si všetko, po čom túžite a po čom vám sr−
diečko piští, v tomto máte zelenú. Túto farbu
voľte aj v prípade doplnkov na oblečení, po−
stará sa o pozitívnu energiu a vaše nabude−
nie. Väčší pozor si však dávajte na zdravie a
to v prepojení na nepríjemnosti v súvislosti
s močovými cestami a rozmnožovacími or−
gánmi. Zdvihnutý prst dávame do popredia
aj pri konzumácii alkoholu. Z tejto zábavky
by vzišli nemalé nepríjemnosti, hlavne u mu−

žov.

Ach jaj, u vás to bude nielen troš−
ku komplikovanejšie, ale aj náročnej−

šie. Nedajte sa odradiť nepriazňou dní, ne−
púšťajte sa do žiadnych veľkých projektov,
ktoré by aj tak uviazli na jednom bode a to
bode mrazu, nič by sa nehýbalo vpred. Do
ničoho nového sa nepúšťajte a radšej každý
deň existujte v stereotype, ktorý vydržte, na−
sledujúci týždeň sa to rozprúdi. Jediné, čo
sa bude hýbať, bude oblasť duchovna, pocí−
tite zmeny vo vašom vnímaní okolitého sve−
ta, nemáte sa čoho obávať, prijmite to. Veď,
keď posilníte ducha, určite to napomôže aj
vášmu pozitívnemu mysleniu.

Horoskop na tento týždeň

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.
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Po tomto slávnostnom začiatku mohol predseda
FK Vinica Gabriel Zsigmond zhodnotiť doterajšie
účinkovanie futbalistov FK Vinica v V. lige skupi−
ny D do polovice súťažného ročníka 2012/2013. O
krátke zhodnotenie účinkovania vinických futbalis−
tov v prebiehajúcom ročníku sme predsedu FK
požiadali aj my. 
Gabriel Zsigmond: "Ešte predtým, ako začnem
hodnotiť jesennú časť ligy, by som chcel po−
vedať, že hneď po skončení ročníka
2011/2012, v ktorom sme skončili na druhom
mieste, boli futbalisti i vedenie klubu na spo−
ločnom relaxačnom pobyte pri mori v
Chorvátsku, za čo sa chcem v mene všetkých
poďakovať starostovi Vinice Bélovi Hrubíkovi. 
Po návrate domov sme hneď začali s prípra−

vou na novú sezónu 2012/2013. Káder muž−
stva sa prakticky nezmenil a tvorili ho hráči:
Tomáš Gál, Viktor Homolya, Attila Nemčok,
Tibor Tóth, Gabriel Zolcer, Peter Zachar, Ján
Geregai, Mátyás Pobori, Tamás Pobori, Karol
Bugyi, Arpád Bugyi, Róbert Súth, Tomáš
Régi, Dávid Régi, Gabriel Zsigmond, Miroslav
Brezovský, Levante Halko, Szilárd Tóth, Jozef
Antal, Gabriel Czibulya, Peter Marinyec.
Trénerom mužstva bol  Richard Segeč, jeho a−
sistentom Peter Marinyec a vedúcim František
Kelemen. 
Klub pracoval pod vedením výboru, ktorého
som bol predsedom, podpredsedom
František Kelemen, pokladníkom  Gellért Nagy
a členmi výboru boli  Ing. Zsolt Zsigmond,  Béla
Hrubík, Karol Bugyi a  Ing. Florián Gyurász." 
l Ako prebiehala samotná príprava mužstva na

ročník 2012/2013? 
G. Zsigmond: "V príprave sme odohrali via−

cero zápasov, a ako generálku na nový ročník
sme hrali  zápas s mužstvom Málinca. Bol to
zápas na vysokej úrovni, ktorý sme vyhrali
5:2, ale doplatili sme na to zranením kolena
piliera našej obrany Petra Marinyeca, ktorý už
v utorok po zápase bol operovaný a na dlhú
dobu kvôli zraneniu, vyradený z mužstva.
Jeho absenciu sme cítili najmä v úvodných
zápasoch ročníka."  

l Môžete  s odstupom času zhodnotiť v krátkosti
jednotlivé zápasy vášho mužstva?  
l Vinica − S. Ďarmoty 1:2 − prvý zápas sezóny,
dlho a netrpezlivo očakávané derby. V tomto
zápase nám, najmä v jeho  úvode  citeľne chý−
bal  P. Marinyec.  
l Lubeník − Vinica 1:4 − oprava za nepriaznivý
úvod sezóny nám vyšla. Stretnutie u nováčika
súťaže sme zvládli a vyhrali pomerne vysoko. 
l Vinica − Hajnáčka 7:1 − dalo by sa povedať
"hospodský" zápas, v ktorom sme si až ne−
očakávane ľahko  poradili s Hajnáčkou. Tá po
zmene vedenia  a odchode niektorých hráčov
momentálne nepodáva také výkony ako v mi−
nulosti. 
l Vinica − Tornaľa 4:0 − oberačkový zápas.
Ďalšie stretnutie sme hrali doma v čase obe−
račkových slávnosti.  Tento zápas bol aj dar−
čekom k mojim 50−tym narodeninám a hrá−
čom, vedeniu mužstva i  priaznivcom za tento
darček ďakujem. 
l Radzovce − Vinica 3:2 − už menej sa nám da−
rilo v Radzovciach. Po nevydarenom prvom

polčase sme prehrali, ale neboli sme ďaleko k
remíze. 
l Vinica − Nenince 3:0 − deň pred týmto derby
zápasom sa ženil  Nemčok, ale zápas sme vy−
hrali napriek tomu, že viacerí hráči sa zabáva−
li dlhšie, ako býva zvykom. 
l D. Strehová − Vinica 1:2 −  ďalšie okresné
derby na pôde mužstva ktoré hrávalo aj vyš−
šie súťaže. Vďaka rýchlym gólom Nemčoka v
úvode oboch polčasov sa nám podarilo vy−
hrať.  
l Vinica − Tomášovce 3:3 − po dobrom jedle
býva bolenie brucha a zažili sme to aj my v
domácom zápase so skúseným mužstvom z
Tomášoviec, s ktorým sme iba remizovali.
l Čebovce − Vinica 1:0 − v tomto okresnom
derby zápase nám nebolo súdené vyhrať.   
l Vinica − Príbelce 4:0 − viac sa nám darilo v
ďalšom okresnom derby proti Príbelciam, kto−
ré sme  jasne vyhrali. 
l Hrnčiarska Ves − Vinica 4:3 − na zápas sme
cestovali dobre naladení,  ale smolne sme ho
prehrali. Ak dáme na súperovom ihrisku 3 gó−
ly a nezískame ani bod, je to riadna smola. 
l Vinica − Sklabiná 3:0 − nedohrané.   V po−
slednom jesennom okresnom derby sme na−
stúpili proti Sklabinej, ale zápas sa nedohral
kvôli inzultácii rozhodcu súperovým hráčom
za stavu 1:0.  
l Hnúšťa − Vinica 2:3 − pre nepriaznivé pod−
mienky musel byť zápas odložený a odohrali
sme ho  o týždeň neskôr.  Toto víťazstvo nás
posunulo na čelo tabuľky a stali sme sa je−
senným majstrom.  Tieto výsledky sa nám po−
darilo dosiahnuť aj vďaka podpore vedenia
obce, obecného zastupiteľstva, sponzorov,
priateľov a známych, našich priaznivcov, kto−
rí prispeli aj finančne k úspešnej činnosti náš−
ho klubu. Ďakujeme im za to a ďakujeme  aj
našim fanúšikom, ktorí nás v značnej miere
podporovali na domácich zápasoch, ale aj na
ihriskách súperov."
l Po takýchto výsledkoch sa hráčom, ale aj ve−
deniu mužstva a iste dobre odpočívalo počas zim−
nej prestávky. Kedy ste začali s prípravou na jar−
nú časť sezóny a s akým kádrom?   

G. Zsigmond: "Prípravu na jarnú časť sezóny
sme začali 1. februára.  Mužstvo tvorí takmer
ten istý káder ako na začiatku sezóny. Chýbať
nám bude Súth, ktorý odišiel pracovať do
Francúzska a Dávid Rég, ktorý odišiel študo−
vať do Grécka, do Atén. V štádiu rokovania je
príchod niekoľkých posíl a verím, že sa nám
podarí ich získať a budú pre mužstvo príno−
som.  Okrem tréningov a priateľských zápa−
sov máme počas prípravy naplánovaný aj 4−
dňový pobyt v jednom rekreačnom zariadení
v blízkosti nášho okresu.  V príprave odohrá−
me priateľské zápasy s B. Ďarmotami, V. Čalo−
mijou, Bzovíkom, B. Štiavnicou, Málincom a
Dudincami. Verím, že sa nám podarí dobre
pripraviť na jarnú časť majstrovskej sezóny
2012/2013, v ktorej máme vysoké ciele."
l Môžete nám povedať, aké sú?   
G. Zsigmond: "Výsledky a postavenie muž−

stva, ktoré sme dosiahli v jesennej časti, nás
oprávňuje pokúsiť sa na jar tieto výsledky ob−
hájiť  a stať sa celkovým víťazom V. ligy sku−
piny D. Vieme, že to bude veľmi ťažké aj pre−
to, že hráme o jeden zápas vonku viac ako do−
ma, ale chceli by sme vyhrať celú súťaž a po−
stúpiť do IV. ligy skupiny Juh."  

Na záver trochu štatistiky: 
Konečná tabuľka jesennej časti ročníka

2012/2013: 1. Vinica 13 8 1 4 39:18 25; Doma:
2. Vinica 7 5 1 1 25:6 16; vonku 4. Vinica 6 3
0 3 14:12 9.  V tabuľke +/− bodov +4. 
Vinickí hráči nazbierali v jesennej časti 23 žltých

kariet a ani jednu červenú. Na ich hru sa na do−
máce zápasy prišlo pozrieť 1 700 divákov, naj−
vyššia návštevnosť v  skupine  D. Súperom
Viničania strelili 39 gólov, o ktoré sa podelili:
Nemčok 13, najlepší strelec súťaže, Antal 7,
Zachar 4, Súth 3, A. Bugyi 2, Tóth 2 a po jednom
góle pridali T. Régi, Halko, Gál a Zolczer. K tomu
treba ešte prirátať 3 góly za kontumačnú výhru. 
S predsedom FK Vinica Gabrielom Zsigmondom

sa zhováral a splnenie futbalových predsavzatí v
jarnej časti súťaže zaželal: 

− Peter GAŠPAROVIČ −  

Výročná členská schôdza v olympijskom duchu a pozitívnej nálade
Priaznivé výsledky sa vždy lepšie hodnotia ako zlé, či priemerné.  S výsledkami futbalového mužstva dospelých v jesennej časti V. ligy
skupiny D ročníka 2012/2013 môže byť vedenie Futbalového klubu Vinica spokojné, a aj preto pripravili v piatok 18. 1. 2013 výročnú člen−
skú schôdzu v slávnostnom, olympijskom duchu. Na svoje rokovanie si pozvali aj zástupcov maďarského olympijského futbalu, ktorí pri−
šli aj s materiálmi a fotografiami o histórii maďarského olympijského futbalu. Pridal sa k nim aj Olympijský klub Alojza Szokolyiho zo Šiah,
ktorého zástupcovia prispeli materiálmi o Olympijskom hnutí na Slovensku. Vo vestibule rokovacej sály vo Vinici preto mohli pred samot−
ným začiatkom schôdze FK otvoriť výstavu o olympijských hodnotách a výsledkoch maďarského olympijského futbalu.  

V „oberačkovom“ zápase Vinica − Tornaľa jasne dominovali domáci. Bol to zároveň pekný
darček od futbalistov pre predsedu FK G. Zsigmonda (vľavo) k okrúhlemu životnému jubileu
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Kedy začnú v tomto roku s rekon−
štrukciou, ako dlho bude trvať cel−
ková uzávierka, a kadiaľ budú ve−
dené obchádzkové trasy, sme sa
spýtali na Generálnom riaditeľstve
SSC v Bratislave. Písomne nám od−
povedal generálny riaditeľ SSC Ing.
Roman Žembera. Ako vo svojej od−
povedi uvádza, úplná uzávierka
cesty I/75 v úseku kilometrov
161,000 − 164,000 sa predpokladá
od 18.3.2013 respektíve  začiatku
apríla 2013, podľa poveternostných
podmienok, až  do konca októbra
2013. Obchádzková trasa bude ve−

dená po cestách III. triedy.  Od kri−
žovatky Pôtor − Žihľava po ceste III/
527 027 cez V. Zlievce, M. Zlievce,
V. Straciny a od križovatky s cestou
III/ 537 013 smerom na M. Krtíš a V.
Krtíš až po križovatku ciest II/527 a
I/75 (tzv. Modorokamenská križo−
vatka vo V. Krtíši).  Dĺžka obchádz−
kovej trasy je približne 21 kilomet−
rov. 

Autobusy, osobné automobily i
nákladné vozidlá s nižšou tonážou
môžu využiť aj trasu z Pôtra po ces−
te III/508 028 (Slatinka) do D. Strhár
a odtiaľ ďalej po ceste III/527 014

smerom na M. Kameň až po križo−
vatku s cestou II/527 v tomto mes−
te. 

Vodičov určite zaujíma, čo sa po−
čas rekonštrukcie bude robiť na o−
pravovanom úseku cesty, a koľko
bude rekonštrukcia tejto cesty  stáť.
Z písomnej odpovede Ing. R. Žem−
beru vyberáme: 
"Počas úplnej uzávierky sa budú
budovať oporné múry, priepusty,
odvodnenie, autobusové zastáv−
ky a rekonštruovať cesta I/75 v
km  161,3 − 164,0. Šírkové uspo−
riadanie bude upravené na nor−
mové parametre cesty I. triedy.
Oproti terajšiemu šírkovému u−
sporiadaniu dôjde k rozšíreniu
cesty. Čo sa týka podolovania
cesty banskou činnosťou, štúdia,

ktorú sme si dali vypracovať pre−
ukázala, že podložie je stabilizo−
vané, a aj na základe inžiniersko−
geologického prieskumu je pro−
jektantom navrhnutá konštrukcia
vozovky zabezpečujúca dosta−
točnú únosnosť a odolnosť voči
poklesom. Rozpočtový náklad
stavby je 4,9 milióna eur, pričom
stavba je financovaná z fondov
EÚ." 

Ako z odpovede Ing. R. Žembera
vyplýva, celé leto bude cesta z V.
Krtíša na Pôtor uzavretá, čo skom−
plikuje dopravnú situáciu v okrese a
najmä v obciach, ktorými povedie
obchádzková trasa. Veľkokrtíšanom
to skomplikuje napríklad aj návštevu
stále populárnejšieho termálneho
kúpaliska v D. Strehovej, ale kon−
com roka by sme mali jazdiť už po
novej, kvalitnejšej a hlavne bezpeč−
nejšej ceste. Aspoň na tomto úse−
ku.             −P.  GAŠPAROVIČ − 

Celkovo dvadsaťštyri ľudí sa zú−
častnilo prvej túry zorganizovanej
Občianskym združením Jašterica v
Čebovciach. Organizátorov poteši−
la najmä účasť aj zo susedných
dedín. Napriek nemalej snehovej

pokrývke sa každý zúčastnený do−
stal až na Krehoru a späť.
Príjemnou a vopred neorganizova−
nou súčasťou programu bola koš−
tovka domácich klobás, ktorú si tu−
risti priniesli. Okrem toho sa počas

nedeľnej túry rozoberala problema−
tika čiernych skládok, ktoré sa od
minuloročného veľkého čistenia
znova napĺňajú. Pozitívom je, že
občania Čeboviec už nie sú ľaho−
stajní voči svojej prírode, čo sa aj
potvrdilo, keď prichytili páchateľa
zo susednej dediny, ako vyváža
komunálny odpad na trasu nášho

nového náučného chodníka. Záležitosť
sa posunula na príslušné úrady, čo
považujeme za malý pozitívny krok
vpred. 

Nasledujúca túra bude 24. febru−
ára 2013, keď sa stretneme o
10:00 pred Motorestom v Čebov−
ciach a pôjde sa smerom na
Zelený hrad. Celková dĺžka trate
bude okolo 15 km, čiže je vhodná
aj pre sviatočných turistov.  

−  LACO BAKAY − 

Otvorenie turistickej sezóny v Čebovciach

Jašterica na Krehore 

Prvej túry sa zúčastnilo 24 ľudí

Počas leta bude cesta do Pôtra uzavretá 
Slovenská správa ciest (SSC), ako správca cesty,  začala v minulom
roku rekonštrukciu úseku cesty I/75 medzi V. Krtíšom a Pôtrom. Ako
sme vás v tom čase informovali, s rekonštrukciou sa bude pokračo−
vať aj v roku 2013, kedy by mala byť aj úplná uzávierka tohto úseku.

Šachistom z Čeboviec
sa v III. lige skupiny C2
stále darí, a v 7. kole po−
razili v napínavom súboji
momentálne 5. mužstvo

tabuľky FTC Fiľakovo B. Týmto víťaz−
stvom si upevnili pozíciu na čele a
pred druhým tímom majú vo vyrovna−
nej tabuľke jednobodový náskok. Po
dlhšej dobe naplno zabodovali šachis−
ti M. Kameňa, ktorí doma decimovali
mladých hráčov z Fiľakova a v tabuľ−
ke si polepšili o 2 miesta. Silnému sú−
perovi z Jelšavy dobre vzdorovali aj
Viničania, ktorí nakoniec podľahli naj−
tesnejším rozdielom a sú na 8. mieste

priebežného poradia.  
* ŠK Čebovce − FTC Fiľakovo B

4,5:3,5; body Čeboviec: M. Urhegyi,
F. Urhegyi, R. Jakab  a Š. Pásztor  po
1, Vráblik 0,5, L. Pásztor, F. Balga,
Hegedűs,  po 0.  

* ŠK Magnezit Jelšava B − ŠK
Vinica 4,5:3,5; body Vinice: Zolcer 1,
Mede, Gőrcsi, Allarám T. Imre, Torma
po 0,5; Koltanyi, Szabo 0. 

* ŠK Slovan M. Kameň − FTC
Fiľakovo juniori 6:2; body M.
Kameňa: Magura, Slobodník,
Zdravkovič a Suchar po 1,
Lentvorský, Pavčo, Terek a Sucháč
po 0,5. −red−

Modrý Kameň znovu zvíťazil



Želovčania dokonca s lučenským
D−čkom zvíťazili. Balog bral 2 body
za remízu s adeptom na postup
mužstvom E. Aj Veľkokrtíšania re−
mizovali, ale remíza s mužstvom
mladých hráčov z F−tímu je skôr
stratou. Naprázdno vyšli iba hráči
M. Čalomije a M. Kameňa, ktorí
nestačili na svojich súperov.  

V okresnej lige sme do uzávierky
dostali iba výsledok jedného zápa−
su, v ktorom Dolinka porazila
Balog.   
V III. lige sa minulý víkend nehra−

lo. Hráči ŠKST V. Krtíš   sa 16.2.
predstavili na domácich stoloch v
snahe získať ďalšie víťazstvo proti
silným súperom z hornej polovice
tabuľky. Ako sa im darilo vás bu−
deme informovať. 

Výsledky: 
IV. liga 14. kolo 

l STK Lučenec−Kalinovo C − TJ
Malá Čalomija  14:4; 
l STK Lučenec−Kalinovo E − Ipeľ
Balog nad Ipľom A  9:9; 
l Viktória Želovce A − STK
Lučenec−Kalinovo D 10:8; 
l Jednota Málinec A −  Slovan

Modrý Kameň 17:1; 
l ŠKST a−spektrum V. Krtíš B −
STK Lučenec−Kalinovo F 9:9;

Tabuľka po 14. kole:

V. liga :  
l Inter Dolinka − Ipeľ Balog nad
Ipľom 7:3; body Dolinky: Zs.
Rados 2/1, P. Dobos 2/1, F.
Dobos 2/0, Papp 1/0, štvorhra F.
Dobos, Papp 0/1; body Balogu:
Súth 2/1, B. Tóth 0/3, R. Tóth 0/3,
štvorhra Súth, B. Tóth 1/0. 

Tabuľka:

−P. GAŠPAROVIČ− 

19 /   18. február 2013

Skupinu A suverénne vyhral
Richard Znám pred Ladislavom
Balgom a Marekom Jardekom, kto−
rý nakoniec len vďaka vyššiemu
ELO mohol hrať o piate miesto. V
B skupine sa stalo jedno prekvape−
nie, keď Štefan Povalač nečakane
remizoval s posledným v skupine
Jánom Murárom. Toto malé ,,zako−
pnutie" ho napokon vyprovokovalo
k ešte väčšiemu úsiliu, ktorého vý−
sledkom bolo víťazstvo v turnaji.
Smolu s hracím časom 2 x 15 mi−
nút mal Jozef Balga, keďže dve
dobre rozohrané partie prehral na
čas.

KONEČNÉ PORADIE 
V ZÁKLADNÝCH SKUPINÁCH:

SKUPINA A 
1. Richard Znám       4 4 0 0   4
2. Ervín Fónod         4 3 0 1   3
3. Marek Jardek       4 1 1 2   1,5
4. Jaroslav Krnáč     4 1 1 2   1,5
5. Jozef Szabó        4 0 0 4   0

SKUPINA B
1. Štefan Povalač      4 3 1 0   3,5
2. Ladislav Balga     4 3 0 1   3
3. František Fónod   4 2 0 2   2
4. Jozef Balga         4 1 0 3   1
5. Ján Murár             4 0 1 3   0,5

Vo finále sa nedarilo Ervínovi
Fónodovi, keď obidve svoje par−
tie prehral a musel sa uspokojiť
so 4. miestom. O víťazstve v tur−
naji sa rozhodovalo v poslednej
partii medzi Richardom Známom
a Štefanom Povalačom, ktorú
rozhodla malá chybička Richarda.
Na peknom treťom mieste skon−
čil Ladislav Balga.

FINÁLOVÁ SKUPINA A KONEČNÉ
PORADIE TURNAJA:

1. Štefan Povalač     3 3 0 0   3
2. Richard Znám       3 2 0 1   2
3. Ladislav Balga      3 1 0 2   1
4. Ervín Fónod         3 0 0 3   0

5. Marek Jardek
6. František Fónod
7. Jozef Balga
8. Jaroslav Krnáč
9. Ján Murár

10. Jozef Szabó

Poďakovanie patrí Ľudovítovi
Gyurászovi a Obecnému úradu
Kosihovce za to, že podpo−
rujú v obci taký krásny
šport, akým je šach.

− FRANTIŠEK FÓNOD −

Desiatka šachistov na
turnaji v Kosihovciach

Účastníci turnajaTrojica najlepších: R. Znám, Š. Povalač, L. Balga

Jaroslav Krnáč v súboji proti
Jozefovi Szabóovi Jozef Balga vs. Ervín Fónod

Ján Murár (vľavo) nestačil na Štefana Povalača

Prvú februárovú sobotu sa v Kosihovciach uskutočnil šachový
turnaj, ktorého sa zúčastnilo desať hráčov. Hráči boli rozdelení do
dvoch skupín, z ktorých potom prví dvaja postúpili do finále, kde si
so sebou brali aj vzájomný zápas s druhým postupujúcim. Ostatní
hrali po jednej partii o konečné umiestnenia.

Naši stolnotenisti brali body Lučenčanom
V 14. kole IV. ligy oblasti R. Sobota, Lučenec, V. Krtíš − západ  v zápasoch s favori−

zovanými mužstvami STK Lučenec−Kalinovo mužstvá z nášho okresu bodovali. 
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                            np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt po čiastoč−
nej rekonštrukcii na B. Nemcovej
57. Cena dohodou. Inf. m 0907 484
840.                              np − 106
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 488 234.

np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0907 180 733. 

np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu priestory na

Nemocničnej. Inf. m 0903 690 886,
0905 898 467.                   np − 123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši, príp.,
dom. RK nevolať! Inf. m 0907 337
723.
np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov predám
exkluzívny (zánovný) komplet za−
riadený 3−podlažný rodinný dom v
centre mesta Balašské Ďarmoty, v
blízkosti nákupných centier a trho−
viska. Suterén: pivnica, sklad, ko−
tolňa, zvlášť prístrešok pre auto, I.
poschodie: hala s krytou terasou,
kuchyňa, kúpeľňa + WC, izba, ga−
ráž, II. poschodie: spálňa, 2 detské
izby, kúpeľňa + WC. Dom je kom−
pletne ukončený, zateplený, s par−
kovými úpravami, oplotením a
vlastnou studňou. Cena: 90.000
euro. Inf. m 0907 649 003.  

np − 140

l Kúpim garáž pri Zväzarme a kú−
pim vysporiadanú záhradu za vo−
dojemom. Inf. m 0904 256 464,
0908 355 383.                np − 144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový rodinný dom v
Pôtri. Inf. m 0944 265 400.  

np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Novohradskej (3. poschodie, ló−
džia, plastové okná, zateplený pa−
nelák). Inf. m 0905 129 007.  

np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Ul. SNP. Vhodný aj
na podnikateľské účely. Cena do−
hodou. Inf. m 0905 538 183.  

np − 148
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho 64 vo V. Krtíši. Inf.
m 0908 920 632, 0908 359 199. 

np −  160

n Dám do prenájmu garáž na
Baníckej (pri Slovenskej poisťov−
ni). Cena dohodou. Inf. m 0911
936 182.                         np − 166
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zrekonštruovaný 2−izbo−
vý byt v centre Lučenca. Cena:
29.000 euro. Inf. m 0905 255 740.   

np − 176

n Predám 1−izbový byt na Želez−
ničnej 25 vo V. Krtíši. Inf. m 0908
369 980.                         np − 177
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu garáž na Ľ. Š−
túra. Inf. m 0908 884 889. np − 182
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej vo V. Krtíši (1.poscho−
die, 72 m2, nová plávajúca podla−
ha, každá izba na novo vymaľova−
ná, kuchyňa, keramické obklady,
pivnica obnovená). Cena: 18.900
euro. Inf. m 0918 168 152.

np − 188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej. Cena dohodou. Inf.
m 0917 315 321.              np − 189

n Rozpredám kompletné zariade−
nie rodinného domu. LACNO. Inf.
m 0905 519 715.              np − 93
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plynový sporák s rúrou.
Inf. m 0907 234 059.  np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s úložným
priestorom (semišový hnedý po−
ťah), drevené hojdacie kreslo a e−
lektronickú pokladňu EURO 200.
Cena dohodou. Inf. m 0917 269
709.                              np − 128
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve kovové postele aj s
matracmi. Inf. m 0908 969 026.

np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám hnedú rohovú obývaciu
stenu. Lacno. Inf. m 0908 898 350.

np − 153
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú sedaciu súpra−
vu (bordová ekokoža) + kreslo.
Cena: 120 euro. Inf. m 0911 274
114.                               np − 162
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuchynskú rohovú lavi−
cu s veľkým úložným priestorom +
2 stoličky, kuchynský stôl (okrúh−
ly), priemer 110 cm, plynový spo−
rák + digestor, koberce (kovral) a
rozťahovací jedálenský stôl a 4
stoličky. Inf. m 0905 376 215.  

np − 172

n Výpredaj obkladačiek a dlaždíc
za mizerné ceny do zlikvidovania
skladových zásob. Inf. m 0905 660
174.                               np − 48
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.        np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKúpim súrne vchodové dvere na
chatu (len presklené). Inf. m 0908
812 582.                       np − 180

nPredám ŠKODU 125 L, model M,
nová EK, STK. Cena: 200 euro. Inf.
m 0918 307 377.            np − 115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám DAEWOO LANOS, r. v.
1998, STK (LPG). Cena dohodou.
Inf. m 0908 936 774.        np − 126
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám DAEWOO TICO vo vý−
bornom stave, STK do 1/2015, ga−
rážované a ošetrované. Cena do−
hodou. Inf. m 0918 309 327.  

np − 131

n Predám rybársku výstroj a kom−
plet hudbu do auta (reproduktory,
subwoofer, autorádio), zn., SEN−
COR. Inf. m 0919 043 738 − volať
po 18.00 hod., aj cez víkendy. 

np − 158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKto opraví priečnu flautu? Treba
ju aj prečistiť. Zaplatím. Inf. m
0910 664 145.                 np − 175

n Výhodne predám detskú au−
tosedačku CAMI, detskú ohrádku
a detský nosič na chrbát. Cena do−
hodou. Inf. m 0944 918 982. 

np − 125
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík trojkolka (sivo−
modrej farby, 3−kombinácia) po
jednom dieťati. Cena dohodou. Inf.
m 0917 269 709.            np − 127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové šat−
ky. Inf. m 0908 199 706, 0917 421
614.                            np − 152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKúpim staré kroje − sukne, šatky
z Lešti, Turieho poľa a okolia. Inf.
m 0905 430 716, Zoltán Juhás,
Straku 8, 969 00 Banská Štiavnica.  

np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nepremokavé textilné
oblečenie na motorku, bundu aj
nohavice. Veľmi málo používané.
Stav ako nové. Cena dohodou. Inf.
m 0948 527 565.              np − 170
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú detskú (dre−
venú) postieľku. Inf. m 0910 664
145.                             np − 174

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.skod r. 1992

STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

l 4−izbový v OV, 103 m2, 
zrekonštruovaný, balkón, 
POH 14 − 31 000,− eur.�
l 3−izbový v OV, 70 m2, 
zrekonštruovaný, balkón, 
POH 27 − 32 000,− eur.�
l 3−izbový v OV, 72 m2, 

murovaná kúpeľňa a WC, bez
balkóna, BN 22 − 21 400,−eur. �

l 2−izbový DB, 62 m2,
pôv.stav, plast.okná, balkón, 

BN 17 − 16 000,− eur.�
l 2−izbový v OV, 64 m2, 

pôv.stav, balkón,
BN 7 − 15 000,− eur.� 

OPATOVSKÁ NOVÁ VES
Pôvodný stav, garáž, pozemok
2 059 m2., Cena: 18 000,− eur�

SKLABINÁ: Zateplený, garáž, 
pozemok 633 m2. Cena: 28 000,− eur

BYTY 
NA PREDAJ :

Nik nepozná Vašu nehnuteľnosť
tak ako my!

HOBBY, VOĽNÝ ČAS

n BBSK − Hontiansko − novo−
hradská knižnica A. H. Škultéty−
ho vo Veľkom Krtíši vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na pre−
nájom nebytových priestorov.
Podmienky súťaže sú zverejne−
né na internetovej stránke
www.hnk−vk.sk            np − 163

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY
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n Predám vietnamské prasiatka −
aj veľké. Lacno. Inf. m 0905 483
357.                               np − 81
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bravčové polovice 2,69
euro/kg  a mletú červenú papriku
Kalocsai 9 euro/kg. Inf. m 0949
788 582.                         np − 92
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                  np − 114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatko SHARPEI. Inf.
m 0907 232 141.             np − 119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim akékoľvek veci na kone
(bričku, chomút ...). Inf. m 0915
178 947.                          np − 145
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno v báľoch a kúpim
kravu. Inf. m 0910 519 366.  

np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mládky, králiky a okras−
né holuby. Inf. m 0911 154 680.

np − 155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Za symbolickú cenu darujem
fenku bernského salašníckeho
psa a fenku stredoázijského ov−
čiaka. Inf. m 0911 358 071.  

np − 156
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šrotovník. Inf. m 0944
527 677.                        np − 161
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam poľnohospodárske
služby. Inf. m 0948 155 120.  

np − 164
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hovädzie kože. Inf. m
0948 155 120.                 np − 165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, 3−radličný
pluh, kamenný šrotovník, dojacie
zariadenie, kosačku JIČIN MF − 70
a zhrňovač sena. Inf. m 0915 481
871.                               np − 169
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletné zariadenie
na dojenie. Cena dohodou. Inf. m
0915 152 477.                  np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim domácu údenú slaninu a
3 kg oškvarkov. Inf. m 0907 597
514.                              np − 178
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dubové koryto na opa−
rovanie svíň. Inf. m 0908 359 385.

np − 185
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem štenietko fenku. Inf. m
0908 947 045.                  np − 186

l Hľadám opatrovateľku k choré−
mu. Inf. m 0911 154 972.  np − 117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrovateľ−
ka starších ľudí alebo detí. Len v
meste V. Krtíš. Inf. m 0944 344
044.                            np − 124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako predavač−
ka, opatrovateľka, výpomoc do ku−
chyne alebo ako upratovačka. Inf.
m 0949 792 112.              np − 134
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako kuchár,
čašník alebo predavač. Inf. m 0944
241 798.                       np − 157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Invalidná dôchodkyňa si hľadá
prácu, najlepšie v chránenej dielni.
Som vyučená predavačka. Nie
som z mesta V. Krtíš. Inf. m 0904
379 361.                         np − 168
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme kuchára/−ku. Dobré
platové podmienky. Inf. m 0918
613 809.                        np − 179

l Hľadám šikovných murárov na
občasnú výpomoc. Inf. m 0918
430 985.                        np − 183
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme asistenta/−ku. Fixný
plat možný. Životopis zasielajte
na: ruzmel20@gmail.com  np − 187
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Poskytnem fyzicky nenáročnú
prácu pre prevádzkovateľov chrá−
nených dielní. Inf. m 0903 801 573.  

np − 190

n Predaj palivového dreva aj s do−
vozom. Inf. m 0905 463 926.

np − 60

n TEPOVANIE.
Inf. m 0949 792 112.   np − 133

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kompletné vedenie účtovníctva
− jednoduché účtovníctvo, podvoj−
né, mzdy, daňové priznania. Inf. m
047/48 741 94 − volať po 17.00
hod., 0917 282 590.          np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám agátové (štiepané) pali−
vové drevo a odrezky. Možnosť
dopravy. Inf. m 0915 482 217.  

np − 143
n Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                        np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ak nemáš domov a hľadáš rodi−
nu, volaj m 0902 189 366. Len se−
riózne.                           np − 181

l Vdovec hľadá vdovu do 65 ro−
kov (170 cm/70 kg) na vážny
vzťah. Rozvedenú nevylučujem.
Inf. m 0918 872 913.       np − 167
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n TEPOVANIE. 
Inf. m 0915 104 289. np − 1861

n Predaj palivového dreva aj 
s dovozom. Inf. m 0918 565 355. 

RÔZNE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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n Predám lyže (dva páry),
lyžiarky (dva páry) 

a lyžiarske oblečenie.
Ďalej predám chladničku,

mrazničku .
Inf. & 0917 288 079 − volať
od 15.00 − 19.00 h.  np − 77 

n Reštaurácia TENIS príjme do
TPP vyučeného kuchára−/ku. Inf.
m 0907 824 973.             np −130B

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

n NOČNÝ KLUB V CZ 
vo VESELÍ 

NAD MORAVOU 
prijme sympatické dievčatá. 
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná do−
ba i dohodou. Zdarma zabez−
pečené ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Prídite sa
presvedčiť a nebudete ľutovať.
Tel. m 0905 244 226.  np − 612 b

ZOZNÁMENIE

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
Poľná 2 Veľký Krtíš v a jej elokovaných tried 

na ul. Červenej armády, SNP a Štefana Tučeka. 
Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že sa uskutoční

zápis do materskej školy na školský rok 2013/2014.
Zápis detí do MŠ sa realizuje v zmysle § 28 zákona č.245/2008

Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.306/2008 o materskej
škole. Miesto a termín zápisu je v MŠ na Ul. Poľnej vo V. Krtíši 

v dňoch 18.2. − 22.2.2013 v čase od  8.00 − l0.00 hod. 
a od 04.3.− 08.3.2013 v čase od 10.00 − 12.00 hod. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa si rodič, resp. zákonný zástupca
vyzdvihne na MŠ  Poľná 2 V. Krtíš alebo si ju stiahne z webovej
stránky mesta Veľký Krtíš od 15. februára 2013. Vyplnenú žiadosť
zákonným zástupcom a potvrdenú pediatrom doručí v uvedenom
čase zápisu riaditeľke alebo zástupkyni materskej, kde bude

osobne oboznámený s kritériami prijatia dieťaťa.

Slovenské národné múzeum –
MBKH hrad Modrý Kameň 
vypisuje výberové konanie 

na obsadenie pracovného miesta
KULTÚRNO − PROPAGAČNÝ

MANAŽÉR
(pracovný pomer na zastupovanie
počas materskej dovolenky).
Podmienky: stredoškolské vzde−
lanie a 5 rokov praxe, vysoko−
školské vzdelanie a 3 roky praxe
v oblasti spoločensko – kultúrnej
(pedagogika, osveta, manažment,
cestovný ruch a pod.), práca s
PC, znalosť aspoň jedného cu−
dzieho jazyka.  Pozvaní uchádza−
či predložia v písomnej podobe
návrh na organizačné zabezpeče−
nie kultúrneho podujatia na hrade
Modrý Kameň. Prihlášky posielaj−
te na adresu Slovenské národné
múzeum – MBKH hrad Modrý
Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý
Kameň do 28.2.2013

n Spracujem daňové priznanie
(aj dohody − dohodári) + jedno−
duché účtovníctvo. Inf.: 0917
816 224.                   np − 1018
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V Modrom  Kameni ani počas
druhej februárovej soboty, ktorá
bola zároveň poslednou fašiango−
vou, nezabudli na dobré zvyky a
pokračovali v rozlúčke fašiango−
vých kolied a pochovávania basy.
Členovia dychovej hudby
Hradčianka vyhrávali ulicami mesta
poobliekaní v karnevalovom duchu.
Navštevovali domácnosti s úprim−
ným vinšom, kde ich domáci po−
častovali pampúchmi, pagáčmi,
klobásou či dobrým vínkom alebo
pálenkou.  Všetkých hudbou a spe−
vom pozývali na Lipové námestie,
kde sa chystala rozlúčka s basou −
symbolické pochovávanie. 

Nastala nám ľudia, smutná hodina,
už nám naša milá, basa umiera...
Napriek týmto smutným slovám sa
predvečer pred kultúrnym domom
ozývala hudba a spev. Basa vy−
zdobená čiernymi stuhami čakala
na svoju poslednú cestu. Janko
Černák sa už tradične prihovoril
občanom − pozostalým, ktorí ne−
dbali na zimu či sneh a využili mož−
nosť poslednýkrát sa verejne zaba−
viť. Muzikant Ľubomír Baláž od−
spieval smútočné piesne a muzi−
kanti odniesli basu na symbolický
odpočinok, ktorý bude trvať až do
Veľkej noci. 

A veru, basu odprevádzať nalač−

no nenačim. Čo sa nezjedlo a ne−
vypilo počas dňa, dohnalo sa ve−
čer. Smútoční hostia si mohli po−
chutnať na výbornom guľáši, ktorý
uvaril na túto príležitosť Miroslav
Srník a tiež i zohriať sa pri dobrom
varenom vínku. 

Modrokamenčania basu úspešne
pochovali, snehové vločky symbo−
licky prikryli stopy návštevníkov.
Spočívaj spokojne, milá basa, aby
sa pri tebe na Veľkú noc mohla za−
baviť všetká chasa ! Dolóres, doló−
res!          − MÁRIA BALÁŽOVÁ − 

DOLNÁ STREHOVÁ − V  utorok
12. februára 2013 sa z telocvične
našej Základnej školy s mater−
skou školou ozývala hudba.
Poviete si, prečo tam hrala hud−
ba, keď sa malo vyučovať?
Odpoveď je jednoduchá. Konal
sa MAŠKARNÝ PLES pre žiakov
prvého stupňa našej školy. 

Fašiangy sú symbolom veselosti,
zábavy a hodovania. Fašiangové
obdobie sa začína od Troch kráľov
do popolcovej stredy. S týmto ob−
dobím sa spájajú aj maškarné ple−
sy, ku ktorým patria, hry, žarty, zá−
bava a masky. Maska je napodo−
beninou ľudskej alebo zvieracej
tváre, ktorá sa používala pri nábo−
ženských obradoch. Na maškar−
nom plese sme mali možnosť vidieť
zaujímavé a originálne masky.
Hodnotili sa tie najoriginálnejšie,

kde sa prihliadalo  na kreativitu,
fantáziu a vlastnú tvorbu, pred
maskou z požičovne. Počas pre−
zentovania masiek nám do rytmu
hral DJ Lilík. Rodičia sa tiež prišli
pozrieť na svoje ratolesti, pretože
sa veľkou mierou podieľali na prí−
prave tej naj.. masky, za čo im pat−
rí veľká vďaka. Prvé tri masky z
každej triedy získali pekné vecné
ceny. No i ostatné masky dostali
sladkú odmenu za snahu.
Atmosféra bola vynikajúca a deťom
žiarili očká od radosti, že sa mohli
predviesť pred svojimi spolužiakmi
a rodičmi. Veríme, že všetkým zú−
častneným sa na tohtoročnom
maškarnom plese páčilo a na bu−
dúci rok sa opäť tešíme na nádher−
né masky od výmyslu sveta.          

−ZŠ s MŠ D.STREHOVÁ  −

Posledná rozlúčka s basou

Všetky masky boli krásne, 
no najkrajšie vlastnoručne vyrobené 

Fašiangy pod hradom 
Už niekoľko rokov sa snehová ná dielka neukladala v zime okolo

nás na tak dlhý čas. Obielila naše domy, ulice, záhrady  a my si len
pomaly všímame, že deň je o niekoľko okamihov dlhší a kalendár sa
posunul až k popolcovej  strede a ukončil tak týmto dňom obdobie
zábav, tanca, spevu, plesov. Skrátka fašiangy sa skončili a prišiel
pôst. 

V príjemnom prostredí, ktoré pre
seniorov vytvorili pracovníci spoloč−
nosti Gastro Hell vo svojej jedálni a
prevoňali aromatickými sviečkami
spoločnosti PartyLite z B. Bystrice,
všetkých hostí privítal a fašiangové
posedenie otvoril predseda MO
JDS Ing. Emil Šiška. V úvode zag−
ratuloval aj oslávencom prítomným
na tomto stretnutí. Nechýbal medzi
nimi ani Jozef Vanko, ktorý mal 11.
februára už 93 rokov a pani Elena
Kókaiová, ktorá oslávila okrúhlych
70 rokov. Malým darčekom pre
nich i pre ostatných prítomných bo−
lo tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ
v M. Kameni pod vedením Lydky
Takáčovej. 

Po krátkom úvode už rozohral
svoje nástroje Jan Ďőrď, ktorý

mnohých prekvapil  vynoveným re−
pertoárom. Jeho snaženie o dobrú
zábavu nenechalo seniorov chlad−
ných a od prvých tónov zaplnili ta−
nečný parket. Mnohí z nich nevy−
nechali ani jedno tanečné kolo  a
napriek nejakým krížikom na chrb−
te naviac, by svojim elánom a ži−
votnou energiou zahanbili aj omno−
ho mladšie generácie. Svoju život−
nú silu a energiu dokazovali pri
tanci aj J. Vanko s oveľa mladšími
tanečníčkami. 
Po chutnej večeri sa zábava stup−

ňovala a jej spestrením bola aj ne−
trpezlivo očakávaná tombola s pek−
nými cenami. Po napínavom loso−
vaní sa znovu zaplnil tanečný par−
ket a neosirel ani dlho po príchode
nového dňa. Bolo už dávno po pol−

noci, keď poslední tanečníci opúš−
ťali sálu a nechali pracovníkov
GastroHellu, aby pripravili priestory
pre ďalší plesový večer.   

Veľkokrtíšski seniori znovu pre−
svedčili, že život ani v dôchodcov−
skom veku neostáva bez zábavy, a
že aj vo vyššom veku v tele hrajú
žilky a nohy dokážu udržať tanečný
krok. Mnohí z účastníkov sa už te−
šia na ďalšie podobné stretnutia,
ktoré pripravujú organizácie dô−
chodcov v našom meste a okrese.  

−P. GAŠPAROVIČ− 

Dobrá nálada a zábava kvitne v každom veku
Fašiangové zvyklosti a obyčaje i rozšafné veselie tých dní sú v našich dušiach hlboko zakorenené.

Nezabúdajú na ne ani členovia Mestskej organizácie  Jednoty dôchodcov na Slovensku (MO JDS) vo V.
Krtíši. Pre svojich členov a sympatizantov pripravili  7. februára Fašiangové posedenie s príjemnou hud−
bou a spomínaním na pekné dni mladosti, pre mnohých plné fašiangových veselíc a maškarných bálov.  

Na parkete sa vyzvŕtal aj 
Jozef Suchánsky 

s Drahomírou Ivaničovou

Na maškarný ples sa každý jeden žiak dôsledne pripravil

Účastníkov posedenia privítal 
Ing. Emil Šiška, 

predseda MO JDS



n Predám dve 10 kg plynové
bomby po 15 euro a dve 2 kg
plynové bomby po 5 euro. Inf. m
0908 287 954.               np − 191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Invalidná dôchodkyňa, vyuče−
ná predavačka hľadá prácu ako
predavačka alebo upratovačka.
Najlepšie v chránenej dielni. Inf.
m 0904 379 361.           np − 192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž (pri komíne) na
Ul. Ľ. Štúra. Cena dohodou. Inf.
m 0905 803 209.            np − 04
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Spoľahlivo spracujem účtov−
níctvo a daňové priznania. Inf.
Ing. Marek Jardek, m 0944 175
064.                             np − 194
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu rodinný
dom neďaleko V. Krtíša.
Dlhodobo. Inf. m 0915 086 051,
047/429 22 00.              np − 195
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám záhradku s chatkou
(elektrina, voda) Selce II. (križo−
vatka Baňa − Koprovnica). Inf. m
0904 532 882.                np − 196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU, r. v. 2009,
najazdených 32.000 km. Inf. m
0908 884 882.                np − 197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Novohradskej vo V. Krtíši.
Cena: 23.000 euro + dohoda. Inf.
m 0917 338 557.           np − 198
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmem absolventku do advo−
kátskej kancelárie. Po absolvo−
vaní praxe možnosť trvalého pra−
covného pomeru. Inf. m 0905
358 012.                      np − 199

n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                      np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112. 

np − 203
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                           np − 204
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim na FIAT TIPO držiak
predného brzdového valca
(príp., celý valec). Inf. m 0910
552 051.                      np − 205
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno a lištovú kosač−
ku MF 70 v dobrom stave. Inf. m
0907 433 709.               np − 206
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PO UZÁVIERKE
l Prijmem na dohodu obchod−
ných predajcov wellnes pro−
duktov. Kontaktujte ma na tel.
č. SMS−kou m 0915 849 258.  

np − 200

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423.  

np − 201

Ako novinku ponúkame SEMIAČKA ZELENINY RÔZNEHO DRUHU 
ZA VÝHODNÉ CENY v malospotrebiteľskom balení.

Ponúka na predaj osvedčené 
sadbové zemiaky, kvalitné trávnikové

zmesi rôzneho využitia, 
osivá obilnín, strukovín, slnečnice.

Všetko od slovenských výrobcov. Radi Vás uvítame
v našej predajni v Po. − Pia. od 7.00 do 15.30 hod.

Inf. & 047/49 114 31, 0903 807 474, e−mail: osivovk@osivo.sk 

OSIVO, a. s.,
Čistiaca stanica osív Malý Krtíš

Vstupné v predpredaji 8 eur je v MsKS vo V. Krtíši (pondelok − piatok od
8.00 − 15.00 hod., 047/48 313 76, 48 303 47. V deň koncertu je vstup 10 eur)

Osvedčené a výhodné 
Líder na trhu stavebného sporenia

ponúka od 1. februára do 31. mája
2013 výhodnejšie podmienky pri ú−
veroch na obnovu bytových domov.
Ing. Imrich Béreš dodáva: "Táto
ponuka nadväzuje na akcie z mi−
nulých rokov. "Dôkazom ich ú−
spešnosti sú tisíce obyvateľov
bytových domov, ktorí mesačne
dokážu na energiách usporiť až

50 percent dovtedajších nákla−
dov na energie. Z ušetrených pe−
ňazí dokážu splácať úver  a nie
zriedka  im ešte aj niečo zosta−
ne." 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., za

20 rokov svojej existencie poskytla
takmer 3 500 úverov na úplnú ale−
bo čiastočnú obnovu bytových do−
mov. Keďže na Slovensku je viac
ako 25 000 bytoviek, každý ôsmy

dom dostal novú strechu, zateplenú
fasádu či vymenené okná a dvere z
prostriedkov PSS, a. s. 

Ponuka, ktorá sa 
neodmieta 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
poskytuje teraz úvery na obnovu
bytových domov opäť so zvýhodne−
nou úrokovou sadzbou len 2,99 %
ročne. Využiť ich môžu spoločen−
stvá vlastníkov bytov, bytové druž−

stvá a iní správcovia bytových ob−
jektov. Akciová úroková sadzba
platí pre všetky úvery XXL konštant
bez ohľadu na výšku cieľovej sumy. 

Štyri roky − tie sú rozhodujúce.
Akciová úroková sadzba totiž platí
presne 48 mesiacov od posledného
dňa mesiaca, v ktorom bol úver
schválený. Po skončení platnosti
bude automaticky zmenená na úro−
kovú sadzbu bez zvýhodnenia. Pri
zabezpečení úveru môžu spoločen−
stvá vlastníkov bytov, bytové druž−
stvá či iní správcovia využiť ktorý−
koľvek spôsob zábezpeky akcepto−
vaný zo strany PSS, a. s. Na výber
majú záložné právo na pohľadávky
bytového domu, ktoré dnes využíva
90 % žiadateľov o úver, ale aj soli−
dárne ručenie, resp. ručenie notár−
skou zápisnicou na majetok byto−
vého domu, bankovú záruku SZRB,
a. s., či záložné právo na nehnuteľ−
nosť. A spoločenstvá vlastníkov by−
tov získavajú so stavebným spore−
ním aj podporu od štátu vo forme
ročných štátnych prémii v pomere
jedna štátna prémia na každé 4
spravované byty.

Bytovku obnovíte s úverom len za 2,99 % ročne 
Bez úvodnej investície náklady na energie neušetríte. Uvedomili si to už stovky vlastníkov bytov, ktorí
investovali do obnovy svojich bytových domov. Väčšia časť bytového fondu na Slovensku však stále
trpí. Potrebuje injekciu vo forme výmeny strechy, zateplenia fasády vrátane výmeny okien a dverí či
rekonštrukcie výťahov a interiérov. "Približne polovica Slovákov býva v bytových domoch, kde nemajú
možnosť ovplyvňovať samostatne výšku spotreby energií a tepla. Predovšetkým obyvatelia bytových
domov starších ako 20 rokov platia za energie, ktoré im doslova unikajú do vzduchu. V neobnovených
domoch teplo odchádza stenami, oknami, strechou, schodiskom a aj výťahy po dobe životnosti môžu
byť nebezpečné. Prvá stavebná sporiteľňa chce pomôcť", tvrdí predseda jej predstavenstva Ing. Imrich
Béreš.  

AKÁ JE VÝHODNÁ ÚROKOVÁ SADZBA PRI ÚVEROCH NA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
V POROVNANÍ S TRADIČNOU SADZBOU?

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom

vo V.Krtíši vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu 

FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie 

novej pobočky v Lučeneci.
Svoje štrukturované životopisy
s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: 
mpavlovova@wustenrot.sk 
najneskôr do 31.3.2014.

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom

vo V.Krtíši vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu 

WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši.
Garantovaný mesačný príjem min.
600 eur� + výkonnostné odmeny.

Svoje štrukturované životopisy
s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: 
mpavlovova@wustenrot.sk 


